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 Environmental Toxicologyعلم السموم البيئيه 
 :Environmental Toxicologyأو  السموم البيئية  ئىتعريف علم التسمم البي

الذي يهتم   Toxicologyعلم السموم البيئية أو التسمم البيئى هو فرع علم السموم
ماويات التي تلوث الغذاء ، الماء ، التربة والهواء ، كما أنه يهتم بدراسة سمية الكي

بدراسة المواد السامة التي تدخل المجاري المائية مثل البحيرات واألنهار والبحار 
والمحيطات. وفيه يتم رصد وتقدير مستوى التلوث بهذه المواد السامة بصفة دورية 

 ي مكونات البيئة. وكذلك قياس الميل التراكمي لهذه الملوثات ف
 إطارعمل التوكسيكولوجيا )السمية( البيئية 

 السمية البيئية يمكن فهمها بسهولة من خالل وظائف ثالثة. 

مع البيئة.  Xenobioticتمثل تداخل المادة الكيميائية محل االعتبار أو المادة الغريبة  األولى
 اء فى البيئة.  هذا التداخل يتحكم فى كمية السم أو الجرعة المتاحة لألحي

تمثل تداخل المادة الغريبة مع موقع التأثير على المستوى الجزيئى. هذا الموقع غالبا  الثانية
 يكون عبارة عن بروتين خاص أو أى جزئ حيوى يتداخل مع السم. 

تمثل تداخل المادة الغريبة مع مكان الفعل على المستوى الجزيئى منتجا تأثيرات على  الثالثة
الية من النظام البيولوجى. إذا تمكن رجل السمية البيئية من تحديد الوظائف المناسبة  مستويات ع

التى تصف نقل التأثير من مكان التداخل مع جزئ مستقبل متخصص إلى التأثيرات التى تظهر  
على مستوى المجتمع يصبح فى اإلمكان التنبؤ الدقيق بالتأثيرات التى تحدثها الملوثات فى البيئة. 



نا بعيدين عن الفهم الكامل والمناسب لهذه الوظائف. حقيقة األمر أنه يصعب علينا فهم كيفية  مازل
 انتقال التأثيرات من التداخالت الجزيئية وحتى المجموع والتعداد.

  toxicتكون سامة  man-made chemicalsإن العديد من الكيماويات المصنعة بواسطة اإلنسان 

 poly( PCBs)والمركبات الهيدروكربونية ثنائية الفينيل عديدة الكلور ،  pesticidesمثل المبيدات 

chlorinated biphenyles  حتى األدويةtherapeutics"  تعتبر مواد خطيرة "hazardous 

chemicals  كما وأن العديد من المواد الطبيعية ،natural substances  مثل  بعض القلويدات

مواد خطيرة وعلى هذا فإن المفهوم الذي ينص على أن المواد التي   تعتبر venomsالبنائية والسموم 

أننا نعيش في عالم كيماوي   يصنعها اإلنسان هي المواد السامة فقط مفهوم خاطيء ، بل ويجب أن نعلم
، كل النظم البيولوجية فيه والتي تشتمل على الكائنات الحية الدقيقة و النباتات والحشرات ، 

ومن المعروف أن الكائنات الحية ال تستطيع أن تميز   ن تتكون من مواد كيماوية .الحيوانات واإلنسا
بين المركبات الكيماوية الطبيعية أو المركبات المخلقة التي يصنعها اإلنسان من ناحية استجابتها لها 

نها  ويجب أن نعلم أن المركبات المصنعة ال تعني أنها مواد سامة وأن المركبات الطبيعية ال تعني أ
والذي يعتبر   Paracelsus و لقد ذكر الطبيب السويسري باراسيلزوس مواد آمنة أو قليلة الخطر. 

أي ال   poisonsأن كل المواد سموم   "father of toxicology"أب علم التكسيكولوجي الحديث 
وبين العالج  poisonيوجد مادة غير سامة والجرعة الصحيحة هي التي تفرق بين السم 

وهذا يعني أن الجرعة هي التي تفرق ما بين إذا ما كانت المادة سامة أو غير   remedyء()الدوا
 . Science of dosesبعلم الجرعات   Toxicologyسامة وعلى ذلك يمكن تعريف علم السموم 

 : Poisonالسم *
 هناك بعض التعريفات للسم:

 طبيعيًا بواسطة الكائنات الحية. بأنه المادة السامة المنتجة  toxinيقصد بتعبير   : Toxinالسم *
بأنه المادة السامة المنتجة طبيعيًا   poisonأو الـ  toxicantيقصد بتعبير  :Toxicantالسم *

 أو المحضرة بواسطة اإلنسان.
هي كمية المركب الكيماوي الفعلية التي تدخل جسم الكائن الحي ويعبر عنها  : Dose*الجرعة 

 رام من وزن الجسم.كميليجلرام من المركب/ كيلوج
وهي كمية المركب الكيماوي لكل وحدة وزن للفرد المعرض في اليوم   :Dosageالجرعة *

mg(dose)/kg (bw)/day . 



  Lethal Dose  50LD)50(=  50الجرعة المميتة لخمسين في المائة من األفراد المعاملة ج ق *
الكائنات الحية )الحيوانات( نتيجة   من تعداد %50: بأنها جرعة المادة المنفردة التي تسبب موت 

 تعرضها لهذه المادة بأي طريقة من طرق التعرض بخالف طريق التنفس. 
بأنها أقل جرعة من    LOLDتعرف الـ :   LOLethal Dose Low (LD(أقل جرعة مميتة *

المادة التي تدخل إلى الجسم بأي طريقة من طرق الدخول ماعدا طريق التنفس والتي تسبب  
 في اإلنسان والحيوانات. الموت

 Lethal(  50LC: 50من األفراد المعرضة ) ت ق  %50المميت لـ *التركيز 

50 Concentration   50يعرف الـLC  بأنها تركيز المادة في الهواء )على أساس االختبارات
احدة من مجموعة حيوانات االختبار عندما تتعاطاها لمرة و  %50المعملية( والتي يتوقع أنها تقتل 

 عن طريق التنفس في المدة الزمنية المخصصة لذلك.
بأنه أقل   LOLCيعرف   LO: Lethal Concentration Low: (LC  ( *أقل تركيز مميت

تركيز مميت من المادة في  الهواء والذي يسبب الموت لإلنسان أو الحيوان وهذه التركيزات يكون  
ساعة )تعرض تحت  24الحاد( أو أكثر من  ساعة )التعرض 24إدخالها في فترات تعرض أقل من 

 حاد أو مزمن(. 
يعرف عامل األمان بأنه اإلطار التشريعي   : Safety factor (SF(عامل األمان *

legislative framework   لضمان سالمة اإلنسان من التأثيرات الضارة للمركبات السامة التي
ومبيدات   food additivesاف لألغذية يتعرض لها أو يتناولها مع الغذاء مثل المواد التي تض

 اآلفات ...
ويقدر عامل األمان ألي مركب )مبيد مثاًل( من خالل تقدير الكمية المسموح لإلنسان بتناولها 

دون أن تحدث له أي تأثير   Acceptable (or Allowable) Daily Intake (ADI)يوميًا 
كمية المادة   بقسمة  ADIلى الـ ويمكن الحصول عمرضي وفقًا ألحدث المعلومات الطبية. 

 No Observable Effect Level)المبيد(  التي ال  تظهر أى أعراض ملحوظة  

(NOEL)  على الكائن الحى المعامل بها على عامل األمانSF                                               : 
  ADI = NOEL /    SF                         

بأنه أعلى جرعة من المادة )أو المبيد( يتعرض لها أو يتناولها الكائن  NOELيعرف و 
وقد  100(SF)الحى دون حدوث أى أعراض تسمم مرئية عليه ، وعادة ما يكون عامل األمان 

وهو يختلف من مركب إلى مركب وأيضًا من دولة إلى دولة. وقدرت قيمة عامل   5000يصل إلى 



 10سان بالنسبة إلى حيوانات التجارب بمقدار عشرة أضعاف األمان إلى احتمال حساسية اإلن

folds   والتباين فيما بين األفراد في اإلنسان بمقدار عشرة أضعاف ومن هنا كانت قيمة عامل ،
 . 100األمان المشار إليها بـ 

 :  Toxicity*السمية 
يعبر عنها بكمية  تعرف السمية بأنها مقدرة المادة إلحداث ضرر للكائن الحي وهي قيمة مقدرة 

فهي غالبا ما تكون ملليجرام/كجم أو  السم لكل وحدة وزن من جسم الكائن الحي المعامل بها
 ميكروجرام / جم من وزن الجسم والنظام األفضل للتعبير عنها هو استعمال ميكرومول /  

 أهم العوامل التي يتوقف عليها التأثير السام بالمواد السامة:
وهي الجرعة التي تصل للكائن الحي تحت : Toxicant Doseادة السامة جرعة أو تركيز الم-1

 االختبار حيث أن سمية أي مادة تعتمد على جرعتها التي تصل للكائن الحي.
 : Quantitative Biological Aspectsنوع الكائن الحي المختبر -2

تكون سامة لعضو ما  المادة المختبرة لسميتها قد تكون سامة لكائن حي دون اآلخر. أو أنها قد
 أو نسيج ما داخل جسم الكائن الحي ولكنها غير سامة لنفس العضو في كائن آخر.

: تختلف سمية أي مبيد Mode of Entryطريقة دخول المادة السامة جسم الكائن الحي -3
 : باختالف طريقة دخوله جسم الكائن الحي من الثدييات حيث يوجد ثالثة طرق رئيسية

: وذلك عن طريق بلع أو هضم المادة  alimentary canalاة الهضمية عن طريق القن-
ingestion  . 

 inhalation: وذلك من خالل االستنشاق  lungsعن طريق الرئتين -

 : وذلك من خالل جميع أجزاء الجلد المختلفة.Dermalعن طريق الجلد -

جد طرق تجريبية أخرى وكذلك يو  Eyesمثل الدخول عن طريق العيون  وهناك طرق أخرى للدخول
، وخالل   Intravenous injection (IV)مثل عملية الحقن للمادة السامة من خالل الوريد 

 Intramuscularأو خالل العضالت  Interpertoneal injection (IP)الحجاب الحاجز 

injection (IM)   أو تحت الجلدSubcutaneous injection (SC)   وسمية أي مبيد بنفس
تختلف باختالف مكان الحقن وذلك راجع إلى االختالفات في سرعة االمتصاص والوصول   الجرعة

   site of actionمع الدم إلى مكان إحداث الفعل السام 
 لمبيدات لتقسيم منظمة الصحة العالمية لخطر السمية الحادة ( 1ويوضح الجدول)

 



 ة لمبيدات اآلفات :( : تقسيم منظمة الصحة العالمية لخطر السمية الحاد1جدول )
 الجرعة النصفية القاتلة على الفئران ) مجم مبيد / كجم من وزن الجسم ( 

 عن طريق الجلد عن طريق الفم التصنيف 
مبيدات   مبيدات صلبة  

 سائلة
 مبيدات سائلة  مبيدات صلبة 

خطير   -( أ 1
للغاية 

Extremely 

hazardous 

 أو أقل  40 أو أقل  10 أو أقل  20 أو أقل  5

ب عالي الخطورة  أ
Highly 

hazardous 

5 –  50 20 -  200 10 -  100 40  – 400 

( متوسط الخطورة 2
Moderately 

hazardous 

50 -  500   200  -  
2000 

100  -  
1000 

 400  – 4000 

( قليل الخطورة 3
Slightly 

hazardous 

أكبر من  
500 

أكبر من  
2000 

أكبر من  
1000 

 4000أكبر من 

 
 

 

 
طــــرق والتقنيــــات لتقيــــيم التــــأثيرات عنــــد كــــل خطــــوة مــــن وقــــت دخــــول لقـــد تــــم وضــــع ال 

المركـــب الغريـــب للنظـــام الحيـــوى وفـــى حـــدوث التـــأثيرات المتتابعـــة. هـــذه الطـــرق ليســـت متماثلـــة 
ــن  ــرض يمكـ ــذا العـ ــد هـ ــا بعـ ــعب تقييمهـ ــاليط يصـ ــا أن المخـ ــموم كمـ ــام السـ ــن أقسـ ــم مـ ــل قسـ ــع كـ مـ

 غريب فيما يلي:اإلشارة إلى مستويات التداخل الحيوي مع أى مركب 
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 التأثيرات الفسيولوجية والسلوكية. .4
 معايير وخصائص المجتمع. .5
 التأثيرات البيئية. .6

 الصفات الكيميائية والطبيعية الكيميائية
إن تداخل الكيميائيات واإللكترونات فى جزئ خاص تحدد تأثير المركب على المستوى الجزيئى. إن  

إسهام الصفات الطبيعية الكيميائية للمركب فى السمية الظاهرة يطلق عليها العالقات بين التركيب  
. هذه  QSARوتختصر  Quantitative structure activity  relationshipsوالفاعلية 

القات تمكن توكسيكولوجيو البيئة من التنبؤ بالمتابعات البيئية للسموم باالستفادة من التركيب  الع
فقط كدليل للتنبؤ. إن استجابة المركب الكيميائى لألشعة فوق البنفسيجية وتفاعله مع المكونات  

 الغير حيوية للبيئة والتى تحدد سلوك ومال المركب 

 تالتعرض والتأثيرات السامة للمبيدا
ــفية   ــة النصـــــــ ــة القاتلـــــــ ــار الجرعـــــــ ــن أن معيـــــــ ــالرغم مـــــــ ــار األول  LD50بـــــــ ــو المعيـــــــ   هـــــــ

ــوت  ــ ن المــــ ــمية فــــ ــات الســــ ــة درجــــ ــد مناقشــــ ــذهن عنــــ ــى الــــ ــادر إلــــ ــذى يتبــــ ال  mortalityالــــ
ــل  ــمم القاتـــ ــديال للتســـ ــيوعا بـــ ــايير شـــ ــر المعـــ ــن أكثـــ ــمية. مـــ ــاس الســـ ــدا لقيـــ ــارا جيـــ ــر معيـــ يعتبـــ

ــحة  ــدم الصـــــ ــاهر عـــــ ــة مظـــــ ــر دقـــــ ــد أكثـــــ ــو بالتأكيـــــ ــه  Unhealthinessوهـــــ ــق عليـــــ أو يطلـــــ
morbidity  ــة ــاهر الحيويـــــ ــى المظـــــ ــأثير علـــــ ــا التـــــ ــة منهعـــــ ــرق مختلفـــــ ــدث بطـــــ ــذه تحـــــ وهـــــ

ــل  ــار مثــــ ــى االعتبــــ ــذ فــــ ــب األخــــ ــم يجــــ ــن ثــــ ــة. ومــــ ــم المناعــــ ــالف نظــــ ــاك إتــــ ــية وهنــــ األساســــ
ــاهرة.  ــتجابة ظــــ ــنوات( ألى اســــ ــدى الســــ ــى مــــ ــاس علــــ ــأخير )تقــــ ــرة التــــ ــدنيا أو فتــــ ــة الــــ الجرعــــ

والتــــــى تعنــــــى حــــــدوث  acute toxicityة الحــــــادة ومــــــن األهميــــــة التمييــــــز بــــــين الســــــمي
 chronic toxicityالتــــــــأثير بمجــــــــرد التعــــــــرض للمــــــــادة الســــــــامة والســــــــمية المزمنــــــــة 

 .Latency Periodفترة متأخرة طويلة التى تتطلب 
 :Routes of Exposure * طرق التعرض 

ــى   ــرض العرضـــــــــــــــــ ــية للتعـــــــــــــــــ ــرق الرئيســـــــــــــــــ ــد  accidentalالطـــــــــــــــــ والمتعمـــــــــــــــــ
intentional  ـــ  (Percutaneous)ى اإلنســـــــــــان والحيوانـــــــــــات هـــــــــــى الجلـــــــــــد للســـــــــــموم ـفـــــــ

ــاق  ــان )االستنشــــــــــــ ــنفس  inhalationوالرئتــــــــــــ ــوى   respirationوالتــــــــــــ ــد الرئــــــــــــ والوريــــــــــــ



Pulmonary والفـــــــم )(oral)  وهنـــــــاك طـــــــرق أخـــــــرى للتعـــــــرض أقـــــــل أهميـــــــة مثـــــــل طـــــــرق
)الحقـــــــــــــن الوريـــــــــــــدى  Parenteralوالمعـــــــــــــوى  Vaginalوالمهبـــــــــــــل  rectalالمســـــــــــــتقيم 
intravenous ــلي وا ــة  intra muscularلعضــــــــ ــائعة لمعاملــــــــ ــرق الشــــــــ وهــــــــــى الطــــــــ

 األودوية أو المواد السامة فى النظم المختبرة(.
 

يعتمد الطريق الذى يدخل به السم إلى النظام المعقد للكائن الحى على الصفات الطبيعية   
لمتناهية فى والكيميائية للمادة. الجهاز الرئوى يعتبر المدخل المحبب للغازات السامة أو المواد ا

الدقة سواء كانت صلبة أو سائلة خالل التنفس. أما االمتصاص عن طريق الجلد يناسب السوائل 
 والمحاليل وأشباه المواد الصلبة مثل جسيمات الطين. وعادة تدخل المواد الصلبة عن طريق الفم.

 
ــة   ــع طريقـــــــ ــامة مـــــــ ــادة الســـــــ ــه المـــــــ ــى تواجـــــــ ــة التـــــــ ــواجز الدفاعيـــــــ ــف الحـــــــ تختلـــــــ

ســــــبيل المثــــــال ينفــــــذ أو يمــــــتص الزئبــــــق المعــــــدنى مــــــع تــــــأثيرات مــــــدمرة التعــــــرض. وعلــــــى 
خـــــــالل الرئتـــــــان بدرجـــــــة أكبـــــــر ممـــــــا يحـــــــدث خـــــــالل الجلـــــــد أو القنـــــــاة الهضـــــــمية. معظـــــــم 
ــدة  ــى المعـــ ــم إلـــ ــال الســـ ــق إدخـــ ــن طريـــ ــون عـــ ــات تكـــ ــى الحيوانـــ ــارات علـــ ــى االختبـــ التعـــــرض فـــ

ــوب. ــالل األنبــــ ــع ذات  خــــ ــب المواضــــ ــوى يناســــ ــاز الرئــــ ــالل الجهــــ ــى خــــ ــرض فــــ ــلوك التعــــ الســــ
ــهام  ــن اإلســــ ــة مــــ ــات معينــــ ــب درجــــ ــاليب تتطلــــ ــل بأســــ ــى تعامــــ ــامة التــــ ــادة الســــ ــاوم للمــــ المقــــ
ــأثير  ــز وتـــ ــة تركيـــ ــول لمعرفـــ ــق دخـــ ــار كطريـــ ــد يختـــ ــد قـــ ــن الوريـــ ــع. الحقـــ ــب الموضـــ ــن جانـــ مـــ

فـــــــى الـــــــدم. واللجـــــــؤ إلـــــــى طـــــــرق التعـــــــرض  Xenobioticالمـــــــادة الغريبـــــــة عـــــــن الجســـــــم 
اء التجــــــارب قــــــد يعطــــــى نتــــــائج التــــــى ال يشــــــيع حــــــدوثها فــــــى التلــــــوث العرضــــــى عنــــــد إجــــــر 

 مضللة ألنها تتجاهل تقنيات الدفاع الطبيعية.
 
 :Percutaneous Exposure التعرض من خالل الجلد* 

تــــــتمكن الســــــموم مــــــن الــــــدخول للجلــــــد خــــــالل خاليــــــا البشــــــرة وخاليــــــا الغــــــدد تحــــــت  
ــون مــــــن  ــن الجلــــــد تتكــــ ــماحة الكبيــــــرة مــــ ــعرية. حيــــــث أن الســــ ــة أو البصــــــيالت الشــــ الجلديــــ

ــا  ــن هــــــذه خاليــــ ــون مــــ ــالل الجلــــــد تكــــ ــتص خــــ ــموم التــــــى تمــــ ــم الســــ ــة البشــــــرة ومعظــــ طبقــــ
ــا  ــدران الخاليـــــ ــا إال أن جـــــ ــة لهـــــــذه الخاليـــــ ــاحة الكليـــــ ــالرغم مـــــــن صـــــــغر المســـــ ــا. وبـــــ الخاليـــــ

 فى جدر البصيالت والغدد تحت الجلدية أكثر نفاذية عن خاليا البشرة.



 
 : Skin permeability نفاذية الجلد* 

ــكل )  ــح الشـــــــ ــا6 - 1يوضـــــــ ــى ( امتصـــــــ ــه فـــــــ ــد ودخولـــــــ ــالل الجلـــــــ ــادة خـــــــ ص المـــــــ
ــون أضـــــرار الجلـــــد قليلـــــة أو  ــوزع خـــــالل الجســـــم. غالبـــــا تكـــ ــاز الـــــدورى ومـــــن ثـــــم تتـــ الجهـــ
ــى  ــدمرة علـــــ ــأثيرات مـــــ ــدث تـــــ ــى تحـــــ ــة والتـــــ ــموم الجهازيـــــ ــول الســـــ ــع دخـــــ ــارعند موضـــــ إليضـــــ

 المستقبالت البعيدة من مكان االمتصاص.
 
 

 المادة السامة
 

 الطبقة القرنية 
البشرة 

Epidermis 
القرنية  

Cornrum 
 اللميف / الدم

 
 (: امتصاص السم خالل الجلد6 - 1شكل )

 
 

تعتبر نفاذية الجلد للمادة السامة وظيفة كال المادة السامة والجلد. تختلف نفاذية الجلد  
تبعا لموقع وطبيعة المكان الذى يحدث عنده النفاذ. لقد أظهرت االختبارات على مبيدين فوسفورين  

  33لالمتصاص الجلدى للمركبين على نفس المكان بينما كانت نسبة االختالف  1:  8اختالفات 
لنفس المركب فى نوعين من الكائنات الحية. لكى تنفذ المادة بكفاءة وبسهولة خالل الجلد  1: 

يجب أن تكون فى صورة سائل أو غاز أو مادة تذوب جيدا فى الماء أو المذيبات العضوية. بوجه 
واد الغير قطبية أو التى تذوب فى المبيدات تخترق الجلد بسهولة أكثر عن األنواع  عام ف ن الم

األيونية. المواد التى تنفذ بسهولة من الجلد تشمل المواد التى تذوب فى الليبيدات داخل الجسم 



 Xenobiotic( وكذلك مع المركبات الغريبة عن الجسم  K , Dفيتامين  -)هورمونات 

compounds 

 :ز )العـوائق( فى طـرق االمتصـاص الجـلدىالحـواج
الحـــــــــاجز الرئيســـــــــى فـــــــــى طريـــــــــق االمتصـــــــــاص الجلـــــــــدى لســـــــــموم هـــــــــو طبقـــــــــة  
ــة  ــمك  horny layerالقرنيــــ ــع ســــ ــيا مــــ ــد عكســــ ــالل الجلــــ ــة خــــ ــدل النفاذيــــ ــب معــــ ويتناســــ

هـــــــذه الطبقـــــــة والتـــــــى تختلـــــــف تبعـــــــا للموقـــــــع علـــــــى الجســـــــم والـــــــبطن والظهـــــــر واألرجـــــــل 
ـــ  ة علــــــــى حساســــــــية األعضــــــــاء التناســــــــلية المتصــــــــاص واألذرع وأعضــــــــاء التناســــــــل. األدـلــــ

ــى  ــف فـــ ــم المتكثـــ ــران الفحـــ ــن قطـــ ــرطانات مـــ ــدوث الســـ ــالل حـــ ــن خـــ ــدة مـــ ــامة مؤكـــ ــواد الســـ المـــ
المــــــــداخن. تمــــــــتص هــــــــذه المـــــــــادة بســــــــرعة خــــــــالل الجلـــــــــد فــــــــى المنــــــــاطق التناســـــــــلية 

ــى  ــببة ســــــرطان صــــــفن الخصــــ ــة بالمنــــــاطق األخــــــرى مســــ  "Scrotal Cancer"بالمقارنــــ
مـــــداخن مـــــن أهـــــم طـــــرق الوقايـــــة الصـــــحية جنبـــــا إلـــــى جنـــــب مـــــع . ولـــــذلك تعتبـــــر كـــــنس ال

ــرة أو  ــة البشـــــ ــة. أى خـــــــدو  فـــــــى طبقـــــ ــتظم للمالبـــــــس الداخليـــــ ــر المنـــــ ــتحمام والتغييـــــ االســـــ
 هياج فيها أو تمزق يزيد من النفاذية.

 
 :قيـاس دخـول السـم خـالل الجــلد* 

هنــــــــاك طريقتــــــــان أساســــــــيتان لتقــــــــدير حساســــــــية الجلــــــــد لنفاذيــــــــة الســــــــموم. األول  
ــائي  ــل الكيميــــ ــتخدام التحليــــ ــائن باســــ ــذها الكــــ ــادة التــــــى يأخــــ ــة المــــ ــل فــــــى قيــــــاس جرعــــ يتمثــــ
أو تحليـــــــل النظـــــــائر المشـــــــعة للمـــــــواد محـــــــل الدراســـــــة أو مالحظـــــــة األغـــــــراض اإلكلينيكيـــــــة 
المرضـــــية. والثـــــاني يعنـــــى قيـــــاس كميـــــة المـــــادة المتبقيـــــة عنـــــد موقـــــع المعاملـــــة واألخيـــــر 

 ر طريق االمتصاص مثل البخر.يتطلب التحكم فى الفقد الذى يحدث عن غي
 
 :التعــرض الرئــوى * 

الجهاز الرئوى يمثل موقع دخول غالبية السموم ومن أمثلتها والتى تدخل عن طريق  
االستنشاق الرماد واألوزون من األجواء الملوثة وكذلك األبخرة والكيميائيات المتطايرة فى مكان 

الناتجة من البويات والورنيشات والمواد المخلقة التى  التشغيل وأبخرة وغاز الرادون المشع واألبخرة
تستخدم فى إنشاء المبانى. من المعروف أن الوظيفة الرئيسية للرئتان هو تبادل الغازات بين تيار  



الدم واللهواء فى الرئتان. وهذه تشمل امتصاص األكسجين بواسطة الدم وفقد ثانى أكسيد الكربون 
اسع من حجر الرئتان حيث أن النسيج الذى يفصل الدم من الهواء  ويحدث تبادل الغاز فى عدد و 

عبارة عن طبقة واحدة من الخاليا وهذه الطبقة الرقيقة القابلة للخد  تجعل الرئتان حساسة  
بدرجة خاصة المتصاص السموم وكذلك للتحكم الماشر للمواد السامة. الجهاز التنفسى يمكن  

 Screeningعضاء المجاورة التى تقوم بتأثيرات غربلة السموم من الدخول من الجسم إلى األ

effect   الكبد من أكبر األعضاء فى الجسم التى تقوم بعملية الغربلة حيث تعمل على فقد سمية(
المواد السامة(. هذه السموم تتمكن من الدخول إلى تيار الدم مباشرة ومن ثم تنتقل بسرعة إلى 

 أقل اعتراض ممكن من أجهزة الدفاع بتقنياتها المختلفة مع   receptor sitesأماكن االستقبال 

 :القنــاة الجـوفمعـوية
القنــــــاة الجوفمعويــــــة تعتبــــــر كــــــأنبوب يمتــــــد خــــــالل الجســــــم مــــــن الفــــــم حتــــــى فتحــــــة  

الشــــــرج ومحتوياتهــــــا تعتبــــــر خارجيــــــة عــــــن بــــــاقى األجهــــــزة فــــــى الكــــــائن الحــــــى. ومــــــن ثــــــم 
يــــــــا المخاطيــــــــة التــــــــى فــــــــ ن أى تــــــــأثير جهــــــــازى للســــــــم يتطلــــــــب امتصاصــــــــه خــــــــالل الخال

 تبطن القناة الجوفمعوية من الداخل.
 األمـــعاء* 

المعـــــــى الصـــــــغير يلعــــــــب دورا مـــــــؤثرا فـــــــى امتصــــــــاص وانتقـــــــال الســـــــموم ودرجــــــــة  
ــعيفة  ــد الضـــ ــ ن القواعـــ ــم فـــ ــن ثـــ ــادل ومـــ ــن المتعـــ ــارب مـــ ــذا المعـــــى يقـــ ــات هـــ ــة محتويـــ حموضـــ

ــحونة  ــحونة  HB)+(المشـــــــ ــر مشـــــــ ــون غيـــــــ ــدة تكـــــــ ــى للمعـــــــ ــط الحامضـــــــ ــى الوســـــــ  (B)فـــــــ
 لك تمتص فى األمعاء.ولذ

ــرك   ــرة تشـــــــــجع االمتصـــــــــاص. ويتحـــــــ ــاحة ســـــــــطح كبيـــــــ ــغير ذو مســـــــ المعـــــــــى الصـــــــ
. وهـــــــذه تعمـــــــل علـــــــى  Peristalsisمحتويـــــــات األمعـــــــاء خـــــــالل القنـــــــاة المعويـــــــة بـــــــالتموج 

خلـــــــط المحتويـــــــات وتســـــــهيل االمتصـــــــاص علـــــــى طـــــــول المعـــــــى. بعـــــــض الســـــــموم توقـــــــف 
ــوج  ــاهرة التمــــ ــن ظــــ ــل مــــ ــلل ال Paralytic ileusأو تقلــــ ــن الشــــ ــ  مــــ ــا يبطــــ ــوى( ممــــ معــــ

 امتصاص السم نفسه.
 
 :القــناة المعــوية والكــبد* 



ــة   ــدورة الكبديـــــ ــفراء الـــــ ــد وفـــــــص الصـــــ ــاء والكبـــــ  enterohepaticتكـــــــون األمعـــــ

circulation ( تمـــــــــتص المـــــــــادة خـــــــــالل األمعـــــــــاء وبعـــــــــد 9 - 1كمـــــــــا فـــــــــى الشـــــــــكل . )
 Portalدورى ذلــــــك تنتقــــــل مباشــــــرة إلــــــى النظــــــام الليفــــــاوى أو إلــــــى النظــــــام البــــــابى اـلـــــ 

circulatory system. 
 

 

 

 

 

 

 (: الدورة الكبدية الداخلية.9 - 1شكل )
هذا النظام يحمل الدم إلى الوريد البابى الذى يتجه مباشرة إلى الكبد وهذا العضو يعمل   

كعضو غربلة للمواد ويخرجها أو تعاود المركبات التمثيلية إلى األمعاء. هنالك بعض المواد يوجد 
مرات كما فى   3 - 1ات لإلخراج النشط فى الصفراء والتى فيها يتم تركيز هذه المواد لها تقني

المستويات الموجودة فى الدم. وهناك بعض المواد تدخل المرارة من الدم ببساطة من خالل 
 االنتشار. 

 : مـراحــل التســمم
  تقسيم فعل المادة السامة إلى مرحلتين رئيسيتين.يمكن  

ــة ــة الحركيـــــ ــزين  eKinetic Phas المرحلـــــ ــل والتخـــــ تتضـــــــمن االمتصـــــــاص والتمثيـــــ
ــق  ــة التــــــى يطلــــ ــام المميتــــ ــادة الخــــ ــراج للســــــموم أو المــــ ــا اإلخــــ ــد مــــ ــع ولحــــ المؤقــــــت والتوزيــــ

. فــــــــــى الحــــــــــاالت العاديــــــــــة المالئمــــــــــة  Protoxicant""عليهــــــــــا اســــــــــم الســــــــــم األولــــــــــى 
ــم  ــل ثــــ ــات التمثيــــ ــالل عمليــــ ــن خــــ ــمية مــــ ــد للســــ ــم فقــــ ــم ثــــ ــاص للســــ ــدث امتصــــ ــائن يحــــ للكــــ

ــرج  ــدث يخـــــ ــائن يحـــــ ــة للكـــــ ــاالت األقـــــــل مالئمـــــ ــرار. فـــــــى فـــــــى الحـــــ ــم دون اضـــــ مـــــــن الجســـــ

 المــرارة
 التناول )األكل(

 الكبـــد

 الدم والنظام الليمفاوى 
 

 القناة الجوفمعوية 

 اإلخراج )البراز(

 الوريد البابى



البروتوكســــــين( وهــــــو نفســــــه غيــــــر ســــــام ثــــــم  -امتصــــــاص المــــــادة األولــــــى )المــــــادة الخــــــام 
 تتحول الى مادة تمثيلية سامة تنتقل إلى موضع التأثير السام. 

 :تقسم كما يلي dynamic phaseالديناميكية المرحلة الثانية 
ــل ال1 ــن ( يتفاعـــــ ــى مـــــ ــوة األولـــــ ــى الخطـــــ ــتهدف فـــــ ــو المســـــ ــتقبل أو العضـــــ ــع المســـــ ــم مـــــ ســـــ

 التفاعل.
 ( حدوث استجابة بيوكيماوية.2
 ( التأثيرات الفسيولوجية أو السلوكية التى يحدثها السم.3

 :* التسمم وفقد السمية
ــة   ــة الحركيـ ــى المرحلـ ــو واضـــح فـ ــا هـ ــم  Kinetic phaseكمـ ــن الجسـ ــة عـ ــادة الغربيـ للمـ
 أيا من:

 .eliminatedمية من خالل عمليات التمثيل وتزال من الجسم ( تفقد الس1
ــمية 2 ــر ســـــ ــبح أكثـــــ ــى  Toxified( تصـــــ ــم تتـــــــوزع الـــــ ــات التمثيـــــــل ثـــــ ــالل عمليـــــ ــن خـــــ مـــــ

ــر محــــــور  ــام غيــــ ــي ســــ ــاتج تمثيلــــ ــورة نــــ ــى صــــ ــتقبالت علــــ ــى المســــ ــر الــــ ــتقبالت أو تمــــ مســــ
metabolically unmodified toxicant  والتــــــــــى يطلــــــــــق عليهــــــــــا المركــــــــــب

ومـــــــادة محـــــــورة بعمليـــــــات التمثيـــــــل تســـــــمى الممثـــــــل  active parentاألصـــــــلي الفعـــــــال 
 . وكال النوعين قد يحدثا فى الطور الديناميكي.active metaboliteالنشط 
يوجـــــــد المركـــــــب األصـــــــلي النشـــــــط فـــــــى الـــــــدم  Kineticخـــــــالل المرحلـــــــة الحركيـــــــة  

)النســـــــيج الغيـــــــر كبـــــــدى(  extrahepatic tissueوالكبـــــــد واألنســـــــجة الخارجيـــــــة للكبـــــــد 
ــطة أو نـــــــواتج وـفــــــ  ــر نشـــــ ــادة تمثيليـــــــة غيـــــ ــى مـــــ ــول الـــــ ــد تتحـــــ ــرين قـــــ ــانين األخيـــــ ى المكـــــ

ــر فعـــــــال قـــــــد يعطـــــــى نـــــــاتج تمثيلـــــــي أو  تمثيليـــــــة متعـــــــددة غيـــــــر نشـــــــطة. والمركـــــــب الغيـــــ
ــد  نـــــــواتج فعالـــــــة ســـــــامة فـــــــى الكبـــــــد أو األنســـــــجة الخارجيـــــــة. وفـــــــى كـــــــال الموضـــــــعين قـــــ

ــمن ا ــم تتضــــ ــن ثــــ ــطة. ومــــ ــى صــــــورة غيــــــر نشــــ ــام الــــ ــل الســــ ــاتج التمثيــــ ــر نــــ ــة يتغيــــ لمرحلــــ
الحركيــــــة عــــــدد مـــــــن المســــــارات التـــــــى فيهــــــا يتحــــــول فيهـــــــا المــــــادة الغريبـــــــة الــــــى مـــــــادة 

 سامة تعمل على المستقبل أو إلى مادة تخرج من الجسم.
 
 التضاد -التقوية  -التنشيط * 



التــــــــــأثيرات البيولوجيــــــــــة لمــــــــــركبين أو أكثــــــــــر مــــــــــن المــــــــــواد الســــــــــامة يمكــــــــــن أن  
ع أى مـــــــن هـــــــذه المركبـــــــات عنـــــــدما تختلـــــــف فـــــــى النـــــــوع والدرجـــــــة عمـــــــا هـــــــو الحـــــــال ـمــــــ 

يســــــتخدم منفــــــردا. وحتــــــى أســــــباب هــــــذه االختالفــــــات أن تــــــؤثر أحــــــد المــــــواد علــــــى أى مــــــن 
 خطوات المرحلة الحركية للمركب األخر.

مــــــــــن الممكــــــــــن أن يعمــــــــــل المــــــــــركبين نفــــــــــس الوظيفــــــــــة الفســــــــــيولوجية أو قــــــــــد  
ــا ــدما يكـــــــون للمركبـــــ ــتقبل. عنـــــ ــاو علـــــــى نفـــــــس المســـــ ــات علـــــــى االرتبـــــ ــافس المركبـــــ ت يتنـــــ

ــافيا  ــون إضــــــــ ــد يكــــــــ ــا قــــــــ ــا معــــــــ ــ ن تأثيرهمــــــــ ــيولوجية فــــــــ ــة الفســــــــ أو  additiveالوظيفيــــــــ
ــيطيا  ــل  Synergisticتنشـــــــ ــأثير كـــــــ ــوع تـــــــ ــن مجمـــــــ ــر مـــــــ ــون أكبـــــــ ــى يكـــــــ ــأثير الكلـــــــ )التـــــــ

عنـــــــدما تزيـــــــد مـــــــادة غيـــــــر فعالـــــــة مـــــــن فعـــــــل  Potentiationمنهمـــــــا(. وتحـــــــدث التقويـــــــة 
مـــــــــادة عنـــــــــدما تقلـــــــــل  antagonismمـــــــــادة أخـــــــــرى فعالـــــــــة بينمـــــــــا يطلـــــــــق االصـــــــــطالح 

 نشطة تأثير وكفاءة مادة فعالة أخرى.

 :التأثيرات البييوكيميائية للسموم
ــد   ــب قــــ ــ ن المركــــ ــا فــــ ــه فيهــــ ــة أو تكونــــ ــة الحركيــــ ــالل المرحلــــ ــم خــــ ــرور الســــ ــد مــــ بعــــ

ــدوث  ــؤدى الــــــى حــــ ــة التــــــى تــــ ــداخالت البيوكيميائيــــ ــيتين مــــــن التــــ ــريقتين األساســــ يســــــلك الطــــ
ــا مـــــــا ــداخالت تبعـــــ ــم هـــــــذه التـــــ ــان التـــــــداخل أو  وظهـــــــور أعـــــــراض التســـــــمم. وتقســـــ إذا كـــــ

 .reversibleاالرتباو  أو عدم التسمم مع المستقبل عكسيا 
 مواضع الضرر الكيميائية* 

بــين الســم والمســتقبل  irreversibleأحيانــا يطلــق علــى الرابطــة االشــتراكية الغيــر عكســية  
الكبريـت بـين أيـون الزئبـق الباحـث عـن فاعـل بموضع الضرر الكيميائي. ومن األمثلة علـى ذلـك الت

 على األماكن النشطة لإلنزيمات. (SH)ومجموعات السلفيدريل 
 :االرتباو العكسى بين السم والمستقبل

ــيا   ــم عكســــــــ ــل الســــــــ ــد يتفاعــــــــ ــتقبل  reversiblyقــــــــ ــع المســــــــ ــد  receptorمــــــــ بعــــــــ
وفـــــــــى هــــــــذه الحالــــــــة يطلـــــــــق علــــــــى الســـــــــم  -معطيــــــــة الســــــــم والمســـــــــتقبل دون تغيــــــــر 

Ligand  والمعقــــــــــد االصــــــــــطالحrrecepto-Ligand  عنــــــــــدما يكــــــــــون االرتبــــــــــاو فــــــــــى .
صـــــــــورة معقـــــــــد ال يـــــــــؤدى المســـــــــتقبل وظائفـــــــــه البيولوجيـــــــــة بصـــــــــورة طبيعيـــــــــة ويحـــــــــدث 

 التأثير السام.
 :المستقبالت األساسية: الوظيفة واالستجابة للسم



ــن   ــد مــــــ ــه العديــــــ ــى لــــــ ــائن الحــــــ ــ ن الكــــــ ــة فــــــ ــأثيرات البيوكيميائيــــــ ــد التــــــ ــت بنــــــ تحــــــ
ــية ال ــات واألغشـــــــــ ــية )اإلنزيمـــــــــ ــتقبالت األساســـــــــ ــق المســـــــــ ــائف )التخليـــــــــ ــة( والوظـــــــــ خلويـــــــــ

ــر  ــار كبيــــ ــوع باختصــــ ــذا الموضــــ ــنتناول هــــ ــموم وســــ ــأثر بالســــ ــى تتــــ ــل( والتــــ ــوي والتمثيــــ الحيــــ
 فيما يلي:
عبــــــــارة عــــــــن مــــــــواد بروتينيــــــــة ضــــــــرورية  لقــــــــد اتفــــــــق علــــــــى أن االنزيمــــــــات 

ــل  ــات التمثيــــــ ــن smetabolic processeلعمليــــــ ــات عــــــ ــل دور االنزيمــــــ ــم يعطــــــ . والســــــ
ــذا التفا ــا وهـــــ ــاو بهـــــ ــق االرتبـــــ ــس طريـــــ ــى. ونفـــــ ــر عكســـــ ــيا أو غيـــــ ــون عكســـــ ــد يكـــــ ــل قـــــ عـــــ

 Coenzymesالتـــــــــأثيرات تحـــــــــدث عنـــــــــدما يتفاعـــــــــل الســـــــــم مـــــــــع المرافقـــــــــات االنزيميـــــــــة 
ــة  ــاعالت  metal activatorsوالمنشـــــــــــطات المعدنيـــــــــ ــواد الوســـــــــــيطة للتفـــــــــ أو المـــــــــ

 .Enzyme substrateاالنزيمية 
 

ــب  Cell membraneالغشــــاء الخلــــوى   ــا المركــ ــذ بهــ ــى ينفــ ــة التــ ــدد الدرجــ يحــ
ــة  ــادة الســــامة عــــن طريــــق التغييــــر فــــى نفاذيــ ــاثر بالمــ ــد يتــ ــا. والغشــــاء نفســــه قــ ــام للخاليــ الســ
ــم خـــالل الغشـــاء. والحوامـــل  ــدل االنتقـــال الســـلبي )االنتشـــار( للسـ ــاء والتـــى تغيـــر مـــن معـ الغشـ
التــى تشــترك فــى النقــل النشــط يمكــن أن يحــدث لهــا خلــل ممــا يــؤثر علــى طريقــة غــزو الخاليــا 

 بالسموم.
من العمليات المحددة حيث يحدث لها خلل بواسطة السموم. تمثيل   وهيدرات والليبيداتتمثيل الكرب

الكربوهيدرات تتضمن سلسلة من الخطوات المتتابعة والدورات التى تؤدى الى أكسدة الكربوهيدرات  
 الى ثانى أكسيد الكربون والماء مع انتاج الطاقة )التنفس(. 

سم يعمل على انتاج الجليكوجين المخزن. السموم تتداهخل  فى الج التخليق الحيوي للكربوهيدرات
 مع عمليات تمثيل والتخليق الحيوي للكربوهيدرات. 

وتشترك فى العديد من العمليات فى الخاليا. التداخالت مع  الليبيدات توجد فى األغشية الخلوية
ما يطلق عليه الكبد  تمثيل الليبيدات بواسطة السم تؤدى الى تراكم مرضى لليبيدات فى الكبد وهو

 . Tatty Liverالدهنى 
كما هو معروف ف ن عملية التنفس يحدث فيها التفاعل لاللكترونيات لألكسجين الجزئيى 
فى األكسدة البيولوجية للمواد الوسيطة المنتجة للطاقة. وجزء من عملية التنفس يتمثل فى إنتاج  



الطاقة للتخليق وغيره من العمليات  وهو الجزئ الذى يعطى  (ATP)األدينوسين تراى فوسفات 
الخلوية من جراء تكوين رابطتين أو أكثر من روابط الفوسفور فى الجزئ. هذه الطاقة تنفرد  

من خالل التحلل الجليكولى   ADPالنتاج األدينوسين ثنائى الفوسفات  ATPبالتحليل المائى للـ 
glycolysis  أو دورة حامض الستريكCitric acid cycle الطريقتين عمليات يساعد وكال 

حدوثها االنزيمات. العديد من السموم معروف عنها قدرتها على تثبيط االنزيمات المشتركة فى  
هذه العمليات ومن ثم تثبط الفسفرة التأكسدية وهى خطوة أخرى فى عملية التنفس. ولقد سبق  

 . Ferricytochrome oxidaseاإلشارة الى االرتباو الغير عكسى بين السيانيد وإنزيم 
قد تعمل السموم على إيقاف عملية التخليق الحيوي للبروتين أو تؤدى الى انتاج مركبات  

الذى يوجد فى أنوية الخاليا والتى تعطى  DNAغير مطلوبة. وهذا يحدث من فعل السموم على 
 تعليمات بتخليق البروتينات الجديدة.

 
ت المنظمة تشمل الهرمونات أو يتحكم فيه عدد من العمليا  Metabolismالتمثيل 

االنزيمات. والهرمونات تنتج بواسطة الغدد المخية مثل الغدة النخامية والغدد الدرقية وتنتقل هذه  
المواد الحيوية بواسطة سوائل الجسم لمختلف أجزاء الجسم لتقوم بتنظيم التخليق الحيوي والعملية 

الهرمونى التى تتأثر عكسيا بالسموم تخليق  من بين أوجه النشاو  Catabolism"العكسية  الهدم 
وانفراد وتخزين الهرمونات. السموم قد توقف فعل أو تغير من فعل االنزيمات التى تشترك وتنظم  

 عمليات التمثيل.
من بين السموم التى تزيد من معدل التنفس الكوكايين واالمفتيامين والفلوروأسيتات والنيتريتات  

( والميتافول والسيلسيالت وسادس كلوروالبنزين. السيانيد وأول  2ن أ )مركبات محتوية على أيون 
أكسيد الكربون قد تزيد أو تنقص من معدل التنفس. وهناك الكحوالت بخالف الميثانول والمهيجات 
والمخدرات والمسكنات والفينوثيازين عندما تستخدم بجرعات سامة تنقص معدالت التنفس.  

 كبات التى تؤثر على معدل التنفس.والتركيب البنائى لبعض المر 
مركبـــــــــات األمفيتـــــــــامين والكوكـــــــــايين والفينيـــــــــل ســـــــــيكليدين وقلويـــــــــدات الباالدونـــــــــا عنـــــــــدما 
ــن  ــاذة مـــ ــة شـــ ــة بدرجـــ ــات العاليـــ ــدم. والجرعـــ ــغط الـــ ــن ضـــ ــد مـــ ــامة تزيـــ ــات ســـ ــتخدم بجرعـــ تســـ
ــامة  ــات الســــ ــل الجرعــــ ــا تفعــــ ــدم كمــــ ــغط الــــ ــنقص مــــــن ضــــ ــد تــــ ــبي قــــ ــد العصــــ ــادات الشــــ مضــــ

 نيتريت وسموم عش الغرابمن الباربيتورات وال



 

 -:توصيف الملوثات الكيميائية
 وحدات التركيز* 

هـــــــى العلــــــــوم البيئيــــــــة تحــــــــدث بلبلــــــــة مــــــــن جــــــــراء اســــــــتخدام نفــــــــس أو مثــــــــيالت  
ــع  ــذا الوضــــــ ــة. هــــــ ــع المختلفــــــ ــة فــــــــى المواضــــــ ــانى مختلفــــــ ــا معــــــ المصــــــــطلحات التــــــــى لهــــــ

ــأج ــا بــــ ــر عنهــــ ــل يعبــــ ــواء. المحاليــــ ــاء والهــــ ــات المــــ ــزات ملوثــــ ــف تركيــــ ــى وصــــ ــي فــــ زاء حقيقــــ
ــون  ــى المليـــــــ ــون  (Ppm)فـــــــ ــى البليـــــــ ــأجزاء فـــــــ ــتخدم  (Ppb)أو كـــــــ ــدما تســـــــ ــا عنـــــــ ولكنهـــــــ

ــتخدم  ــا تســــ ــزاء ولكنهــــ ــولر أو أجــــ ــدات تكــــــون مــــ ــ ن الوحــــ ــواء فــــ ــات الهــــ ــر عــــــن ملوثــــ للتعبيــــ
ــا  ــن تفاديهـــــ ــكلة يمكـــــ ــذه المشـــــ ــة. هـــــ ــأجزاء وزنيـــــ ــا بـــــ ــر عنهـــــ ــه يعبـــــ ــة ف نـــــ ــات مائيـــــ كملوثـــــ

ــو  ــوزن الملـــ ــات الســـــائلة كـــ ــزات الملوثـــ ــن كـــــل تركيـــ ــالتعبير عـــ ــم )متـــــر بـــ ــدة حجـــ ث لكـــــل وحـــ
أو لتــــــــر( مــــــــن الســــــــائل. فــــــــى الهــــــــواء عــــــــادة تســــــــتخدم الوحــــــــدات علــــــــى  3أو مكعــــــــب م

ــم / م ــورة )مجـــــ ــرام /م 3صـــــ ــب 3/ ميكروجـــــ ــى الغالـــــ ــا فـــــ ــر عنهـــــ ــاء تعبـــــ ــى المـــــ ــا فـــــ ( ولكنهـــــ
 على صورة مللجم / لتر أو ميكروجرام.

 -:اإليروسوالت* 
ــلبة أو   ــواد الصـــــ ــيمات المـــــ ــارة عـــــــن انتشـــــــار جســـــ ــائلة فـــــــى اإليروســـــــوالت عبـــــ الســـــ

ــم  ــيمات. الحجـــ ــوم الجســـ ــى حجـــ ــدا فـــ ــح جـــ ــوى واضـــ ــاين معنـــ ــى تبـــ ــوى علـــ ــى تحتـــ ــواء وهـــ الهـــ
يــــــؤثر علــــــى حركــــــة الجســــــيمات ممــــــا يــــــنعكس علــــــى الظــــــواهر الطبيعيــــــة مثــــــل التجمــــــع أو 

 االنتشار والتصادم على السطوح وما يحدث بين السطوح والتفرق. 
مات فــــــــى بعــــــــض الحــــــــاالت الخاصــــــــة يكــــــــون مــــــــن الضــــــــرورى أن تكــــــــون الجســــــــي 

ــار  ــدة االنتشـــــــــــ ــا وحيـــــــــــ ــق عليهـــــــــــ ــوالت يطلـــــــــــ ــذه اإليروســـــــــــ ــد وهـــــــــــ ــم واحـــــــــــ ذات حجـــــــــــ
monodisperse ــوالت ــض اإليروســـــ ــة وبعـــــ ــاح الطبيعيـــــ ــوب اللقـــــ ــة حبـــــ ــذه األمثلـــــ ــن هـــــ . مـــــ

المتولــــــدة فــــــى المعامــــــل. بــــــنفس المفهــــــو فــــــ ن اإليروســــــوالت تتكــــــون مــــــن حجــــــوم عديــــــدة 
مختلفــــــــــة فــــــــــى االنتشــــــــــار ومــــــــــن ثــــــــــم يطلــــــــــق عليهــــــــــا غيــــــــــر متجانســــــــــة االنتشــــــــــار 

heterodisperse  ــار ــة  Polyisperseأو عديــــــــــــــــدة االنتشــــــــــــــ اإليروســــــــــــــــوالت المختلفــــــــــــــ
 لها درجات مختلفة من االنتشار الحجمى. 

 توصيف الجسيمات* 



هنــــــــاك العديــــــــد مــــــــن الصــــــــفات الخاصــــــــة بالجســــــــيمات بخــــــــالف الحجــــــــم الخطــــــــى  
والتـــــى تـــــؤثر بشـــــكل كبيـــــر علـــــى ســـــلوكها فــــــى الهـــــواء ومـــــن ثـــــم تأثيراتهـــــا علـــــى البيئــــــة 

 ذه الصفات تشمل:والصحة. ه
 :Surfaceالسطح  -

ــه   ــذلك ف نــــ ــر. لــــ ــع القطــــ ــع مربــــ ــطح مــــ ــف الســــ ــة يختلــــ ــيمات الكرويــــ ــبة للجســــ بالنســــ
مـــــــع اإليروســـــــول ذو التركيـــــــز كتلـــــــة معـــــــين يزيـــــــد مســـــــاحة الســـــــطح الكلـــــــى مـــــــع نقـــــــص 
ــا نســـــــب عاليـــــــة جـــــــدا مـــــــن  حجـــــــم الجســـــــيمات. الجســـــــيمات الموجـــــــودة فـــــــى الهـــــــواء لهـــــ

ــع ال ــه مــــــ ــم عنــــــ ــارجى الــــــــى الحجــــــ ــتطيع الســــــــطح الخــــــ ــم تســــــ ــخمة ومــــــــن ثــــــ ــواد الضــــــ مــــــ
ــه فــــــى  ــدا عنــــ ــرة جــــ ــة كبيــــ ــاعالت الســــــطح بدرجــــ ــتراك فــــــى تفــــ ــذوبان أو االشــــ الجســــــيمات الــــ
حالــــــــة العينــــــــات الضــــــــخمة مــــــــن نفــــــــس المــــــــواد. بالنســــــــبة للجســــــــيمات الصــــــــلبة الغيــــــــر 
ــا  ــزداد أمــــــ ــم تــــــ ــين الســــــــطح والحجــــــ ــبة بــــــ ــة فــــــــ ن النســــــ ــيمات المتجمعــــــ كرويــــــــة أو الجســــــ

الثقـــــــوب فـــــــ ن مســـــــاحة الســـــــطح الـــــــداخلى تكـــــــون  الجســـــــيمات ذات الشـــــــقوق الداخليـــــــة أو
 أكثر كثيرا على المساحة الخارجية.

 :Volume الحجم -
يختلــــــف حجــــــم الجســــــيم مــــــع مكعــــــب القطــــــر لــــــذلك فــــــ ن العديــــــد مــــــن القليــــــل مــــــن  

ــز  ــم أو التركيـــــ ــود الحجـــــ ــى أن يســـــ ــل الـــــ ــه يميـــــ ــول ف نـــــ ــى اإليروســـــ ــرة فـــــ ــيمات الكبيـــــ الجســـــ
 الحجمى الخاص به.

 :Density الكثافة -
ة الجســــــــيمات وعالقتهــــــــا واســــــــتجابتها لقــــــــوى الجــــــــذب أو القــــــــوى الخاصــــــــة ســــــــرع 

 بالقصور الذاتى.
 :Aerodynamic diameter القطر الخاص بالديناميكية الهوائية -

ــى   ــودة فــــ ــتقرار الموجــــ ــرعة االســــ ــس ســــ ــا نفــــ ــدة لهــــ ــة الوحــــ ــرة ذات كثافــــ ــر كــــ إن قطــــ
إن ســــــــرعة الجســــــــيم تحــــــــت الدراســــــــة تســــــــاوى القطــــــــر الخــــــــاص بالديناميكيــــــــة الهوائيــــــــة. 

االســـــــتقرار النهائيـــــــة عبـــــــارة عـــــــن ســـــــرعة االتـــــــزان للجســـــــيم والتـــــــى تســـــــقط تحـــــــت تـــــــأثير 
الجاذبيــــــــة ومقاومــــــــة الســــــــائل. القطــــــــر الخــــــــاص بالديناميكيــــــــة الهوائيــــــــة يقــــــــدر بواســــــــطة 

 الحجم الفعلى وكثافة الجسيم وعامل الشكل فى الحركية الهوائية.
 أنواع اإليروسوالت* 



لعمليـــــــات تكوينهـــــــا. حيـــــــث أن التقســـــــيم التـــــــالى عـــــــادة تقســـــــم اإليروســـــــوالت تبعـــــــا  
ال هـــــــــو دقيـــــــــق وال شـــــــــامل ف نـــــــــه يســـــــــتخدم وهـــــــــو مقبـــــــــول فـــــــــى صـــــــــناعة المركبـــــــــات 

 المستخدمة فى الصحة العامة ومن قبل المشتغلين فى التلوث الهوائى.
 تعفير أو مادة تعفير* 

ــا   ــرة وتحويلهـــــ ــادة كبيـــــ ــة لمـــــ ــة الميكانيكيـــــ ــن التجزئـــــ ــون مـــــ ــذى يتكـــــ ــول الـــــ اإليروســـــ
يمات دقيقـــــة فــــــى الهـــــواء لهـــــا نـــــس التركيــــــب الكيميـــــائي. جســـــيمات المســــــحوق الـــــى جـســــ 

ــكل ــة فــــــــى الشــــــ ــر منتظمــــــ ــلبة أو غيــــــ ــادة تكــــــــون صــــــ ــر مــــــــن  عــــــ ــار أكبــــــ ــا أخطــــــ  1ولهــــــ
 ميكروميتر.

 :الـدخــن* 
هـــــــو إيروســـــــول مـــــــن جســـــــيمات صـــــــلبة تتكـــــــون بواســـــــطة تكثيـــــــف األبخـــــــرة التـــــــى  

ــراق أو التســــــــام ــرارة عاليــــــــة بواســــــــطة االحتــــــ ــون علــــــــى درجــــــــات حــــــ ى. الجســــــــيمات تتكــــــ
ــن  ــل مــــ ــام )أقــــ ــه عــــ ــدا بوجــــ ــغيرة جــــ ــة صــــ ــن  0.1األوليــــ ــارة عــــ ــه عبــــ ــا أنــــ ــر( كمــــ ميكروميتــــ

 جسيمات كروية أو بلورات متميزة األشكال.
ــوية   ــواد عضــــ ــا تكــــــون مــــ ــادة مــــ ــراق وعــــ اإليروســــــول يتكــــــون بتكثيــــــف نــــــواتج االحتــــ

 ميكروميتر. 0.5الجسيمات غالبا ما تكون قطرات سائلة ذات أقطار أقل من 
 :ذاذالــر * 

إيروســــــــول فــــــــى صــــــــورة رذاذ يتكــــــــون مــــــــن التجزئــــــــة الميكانيكيــــــــة لســــــــائل كبيــــــــر  
وثــــــــال لــــــــذلك التجزئــــــــة بالبشــــــــلبير أو الفقــــــــاقيع أو الــــــــر  أو التضــــــــبيب. حجــــــــم القطــــــــرة 

 ميكروميتر. 50ميكروميتر وحتى  2يمكن أن يغطى مدى واسع جدا من 
 :الضــباب* 

اة جويـــــــة عنـــــــد إيروســـــــول مـــــــائى يتكـــــــون مـــــــن تكثيـــــــف بخـــــــار المـــــــاء علـــــــى نـــــــو  
 ميكروميتر. 1رطوبة نسبية عالية. حجم القطرات عادة أكبر من 

 :الضخــن* 
ــدخان   ــط الــــــ ــن خلــــــ ــاجم مــــــ ــة والنــــــ ــوث للبيئــــــ ــول الملــــــ ــائع لإليروســــــ ــطالح شــــــ اصــــــ

 والضباب يستخدم اآلن بشيوع أكثر ألى مخلوو ملوث للجو.
 :ضباب رقيق )سديم(* 



ــن ا  ــل مــــــــ ــا أقــــــــ ــكوبية حجمهــــــــ ــيمات هيجروســــــــ ــول ذو جســــــــ ــر إيروســــــــ لميكروميتــــــــ
 والتى تمتص بخار الماء عند الرطوبة النسبية المنخفضة نسبيا.

 :نظام التراكم* 
ــن   ــدل تتـــــــراوح مـــــ ــى الجـــــــو المعتـــــ ــيمات فـــــ ــى الجســـــ ــطالح يعنـــــ  2.5الـــــــى  0.1اصـــــ

ــائلة وتتكـــــــون  ــا ســـــــطوح ســـــ ــى العـــــــادة ولكنهـــــ ــيمات كرويـــــــة فـــــ ــر. هـــــــذه الجســـــ ميكروميتـــــ
ــتق ـمــــــ  ــى تشـــــ ــغر التـــــ ــف الجســـــــيمات األصـــــ ــع وتكثيـــــ ــطة تجمـــــ ــة بواســـــ ــات الغازيـــــ ن البادئـــــ

يبـــــدو أنهــــــا أكبـــــر كثيــــــرا للتجمـــــع الســــــريع وأصـــــغر كثيــــــرا للترســـــيب الفعــــــال وهـــــذا يجعلهــــــا 
 تميل الى التجمع فى الهواء المعتدل.

 :نظام الجسيمات الخشنة* 
ــن   ــر مـــــ ــدل أكبـــــ ــواء لمعتـــــ ــيمات الهـــــ ــى جســـــ ــون  2.5تعنـــــ ــادة تتكـــــ ــر وعـــــ ميكروميتـــــ

 سطحى للمسحوق.بواسطة العمليات الميكانيكية وعادة التعلق ال
 :مواصفات اإليروسول* 

ــع   ــم توزيــــــ ــد علــــــــى تركيــــــــز وحجــــــ ــة تعتمــــــ ــفات متكاملــــــ ــا مواصــــــ اإليروســــــــوالت لهــــــ
الجســــــيمات. فــــــى اتجــــــاه التســــــمية الرياضــــــية يمكــــــن التعبيــــــر عــــــن هــــــذه المواصــــــفات فــــــى 

ــوم ) ــع الحجـــــــ ــزوم لتوزيـــــــ ــت أو عـــــــ ــورة ثوابـــــــ ــن Friedlander  ،1977صـــــــ (. بعـــــــــض مـــــــ
ــل ال ــة مثــــ ــفات المتكاملــــ ــذه المواصــــ ــة هــــ ــحنة الكهربيــــ ــوء أو الشــــ ــى الضــــ ــرق فــــ ــة للتفــــ قابليــــ

 تعتمد على معايير أخرى للجسيمات. من بين هذه المواصفات المتكاملة.
 :التركيز السطحى* 

ــو   ــول وهــــــ ــيمات فــــــــى اإليروســــــ ــة لكــــــــل الجســــــ ــارجى الكليــــــ مســــــــاحة الســــــــطح الخــــــ
ــات  ــون عمليـــ ــدما تكـــ ــة عنـــ ــون ذات أهميـــ ــد تكـــ ــى قـــ ــوم وهـــ ــع الحجـــ ــى توزيـــ ــانى فـــ ــزم الثـــ العـــ

ــا ص الغـــــــاز أو تحفيـــــــز الســـــــطح ذات أهميـــــــة. ســـــــطح اإليروســـــــول مجـــــــرد عامـــــــل ادمصـــــ
 واحد يؤثر على تشتت الضوء ونقص الرؤية الجوية.

 :التركيز العددى* 
العــــــدد الكلــــــى للجســــــيمات الموجــــــودة فــــــى الجــــــو لكــــــل وحــــــدة حجــــــم هــــــواء بــــــدون  

ــى التطبيقـــــــات  ــع الحجـــــــوم. فـــــ ــى توزيـــــ ــو عـــــــزم الصـــــــفر فـــــ ــا وهـــــ ــة بـــــــين حجومهـــــ التفرقـــــ
 0.005جــــــد أجهــــــزة متــــــوفرة لقيــــــاس عــــــدد الجســــــيمات مــــــن كــــــل الحجــــــوم مــــــن العمليــــــة تو 



ــر  50وحتــــــــى  ــا فــــــــى حصــــــ ــة كمــــــ ــد مــــــــن التطبيقــــــــات الخاصــــــ ــر . فــــــــى العديــــــ ميكروميتــــــ
 األلياف لألسبستوس فى الجو ف نه يوصف ويحدد مدى حجوم أكثر تقييدا.

 :التركيز الحجمى* 
اهتمـــــــام  الحجـــــــم الكلـــــــى لكـــــــل الجســـــــيمات فـــــــى اإليروســـــــول وهـــــــى دائمـــــــا ال تثيـــــــر 

ــى  ــالتركيز الكتلــــ ــرتبط بــــ ــو يــــ ــالحجوم. وهــــ ــاص بــــ ــع الخــــ ــث للتوزيــــ ــزم الثالــــ ــل العــــ ــى تمثــــ وهــــ
 وهو من أول المعايير التى تؤخذ فى االعتبار للعديد من التأثيرات البيئية.

 
 :تساقط المسحوق * 

ــى   ــطح فـــــ ــدة الســـــ ــى وحـــــ ــول علـــــ ــن اإليروســـــ ــتقر مـــــ ــى تســـــ ــة الجســـــــيمات التـــــ كتلـــــ
الخــــــامس لتوزيــــــع الحجــــــوم. تســــــاقط المســــــحوق وحــــــدة الــــــزمن وهــــــى تتناســــــب مــــــع العــــــوم 

ــا  ــه ألنهــــ ــيطرة عليــــ ــواء والســــ ــوث الهــــ ــال تلــــ ــى مجــــ ــاث فــــ ــام البحــــ ــر الهتمــــ ــة ومثيــــ ذو أهميــــ
 تعطى مؤشر لصفات التراب فى اإليروسول.

 :تشتت الضوء* 
قـــــــدرة الجســـــــيمات فـــــــى الهـــــــواء لتشـــــــتيت الضـــــــوء وتســـــــبب نقـــــــص فـــــــى الرؤيـــــــة.  

ســــــــطحى لإليروســــــــول مــــــــع معامــــــــل يمكــــــــن تقــــــــدير التشــــــــتت الكلــــــــى بتكامــــــــل التويــــــــع ال
 المناسب للتشتت.

 :ملوثات الماء* 
ــول أو   ــورة محلــــــ ــى صــــــ ــاء فــــــ ــى المــــــ ــد فــــــ ــن أن توجــــــ ــة يمكــــــ ــات الكيميائيــــــ الملوثــــــ

ــق.  ــى معلــــ ــة فــــ ــر مختلطــــ ــائلة الغيــــ ــلبة أو الســــ ــيمات الصــــ ــى الجســــ ــذه تعنــــ ــول وهــــ هيدروســــ
ــواد ذو  ــن المــــ ــد مــــ ــتحلب . العديــــ ــمى مســــ ــادة تســــ ــائلة عــــ ــيمات الســــ ــائى للجســــ ــق المــــ المعلــــ

 ذوبان النسبي القليل فى الماء يمكن أن توجد فى صورة ذائبة ومعلقة .ال
 :الملوثات الذائبة* 

مـــــــن المعـــــــروف أن المـــــــاء عبـــــــارة عـــــــن ترســـــــيب شـــــــامل ولـــــــو أن هنـــــــاك العديـــــــد  
ــاء وهنـــــاك القليـــــل مـــــن المركبـــــات التـــــى  ــن المركبـــــات ال تـــــذوب بصـــــورة كاملـــــة فـــــى المـــ مـــ

 ن عــــــدد الملوثــــــات الكيميائيــــــة فــــــى لــــــيس لهــــــا معــــــايير يمكــــــن قياســــــها. فــــــى الحقيقــــــة ـفـــــ 
ــى  ــوية فــــ ــات العضــــ ــبة للمركبــــ ــل. بالنســــ ــية التحليــــ ــى حساســــ ــف علــــ ــة يتوقــــ ــاة الطبيعيــــ الميــــ
األنهـــــــار والبحيـــــــرات لـــــــوحا أنـــــــه كلمـــــــا نقصـــــــت حـــــــدود الكشـــــــف بـــــــدرجات معينـــــــة تـــــــزداد 



ــع  ــن أن نتوقــــ ــذلك يمكــــ ــنفس الــــــدرجات لــــ ــا بــــ ــن الكشــــــف عنهــــ ــى يمكــــ ــات التــــ ــدد المركبــــ عــــ
جـــــــزئ لكـــــــل  1010جـــــــم / لتـــــــر )بالتقريـــــــب  2 - 10     وجـــــــود تركيـــــــزات فـــــــى حـــــــدود   

،  N'EHSلتــــــــر( لكــــــــل مــــــــن المليــــــــون مركــــــــب عضــــــــوى المشــــــــار إليهــــــــا فــــــــى المراجــــــــع 
ــوية 1977 ــي عضـــــــ ــات الغـــــــ ــك للكيميائيـــــــ ــدون شـــــــ ــتخدم وبـــــــ ــارات تســـــــ ــس االعتبـــــــ ( . نفـــــــ
 كذلك.

 
 
 :المواد الصلبة الذائبة* 

ــمى  ــص يســـــ ــر كتخصـــــ ــار غيـــــ ــادة معيـــــ ــى العـــــ ــمن فـــــ ــاء تتضـــــ ــودة المـــــ ــايير جـــــ  معـــــ
المــــــــواد الصــــــــلبة الذائبــــــــة. مــــــــن الشــــــــائع اســــــــتبعاد األمــــــــالح الطبيعيــــــــة المعدنيــــــــة مثــــــــل 
كلوريــــــــد الصــــــــوديوم مــــــــن هــــــــذا التقســــــــيم. معــــــــايير المــــــــاء لكيميائيــــــــات خاصــــــــة ســــــــامة 

 تذوب فى الماء تزداد دون زيادة المواد الصلبة الكلية الذائبة فى الماء.
زيــــــة علــــــى درجــــــات الغــــــازات الذائبــــــة فــــــى المــــــاء قــــــد توجــــــد كــــــذلك فــــــى صــــــورة غا 

ــد األيــــــــدروجين  ــذه المــــــــواد كبريتيــــــ ــن بــــــــين هــــــ ــادى. مــــــ ــغط العــــــ ــة والضــــــ ــرارة العاديــــــ الحــــــ
ــر  ــو أكثـــ ــجين هـــ ــامة. األكســـ ــواد ســـ ــى مـــ ــل وهـــ ــات التحليـــ ــن عمليـــ ــتج مـــ ــى تنـــ ــا والتـــ واألمونيـــ
الغـــــازات الذائبـــــة أهميـــــة بخصـــــوص نوعيـــــة وجــــــودة الميـــــاة مـــــن الضـــــرورة لمعظـــــم صــــــور 

ــجي ــة تــــــوفر األكســــ ــاة المائيــــــة الراقيــــ ــات الحيــــ ــذلك ألكســــــدة الملوثــــ ــا أنــــــه ضــــــرورى كــــ ن كمــــ
ــذائب مــــــن  ــز األكســــــجين الــــ ــر تركيــــ ــذلك يعتبــــ ــارة. لــــ ــر ضــــ ــواد غيــــ ــا لمــــ ــة وتحويلهــــ الكيميائيــــ

 . (Do)المعايير الهامة المحددة لنوعية المياة 
 :الجسيمات المعلقة* 

ــواد   ــو المــــــ ــائع االســــــــتخدام هــــــ ــودة المــــــــاء والشــــــ ــر متخصــــــــص لجــــــ المعيــــــــار الغيــــــ
ــا ــة إن ثبـــــ ــلبة المعلقـــــ ــة الصـــــ ــيم والكثافـــــ ــم الجســـــ ــى حجـــــ ــد علـــــ ــة تعتمـــــ ــات المائيـــــ ت المعلقـــــ

 وتوزيع الشحنات.
 
 
 
 



 
 
 

 :التعرض للكيميائيات والجرعة فى األنسجة المستهدفة
 :Dose الجرعة -

كميــــــــة المــــــــادة الكيميائيــــــــة التــــــــى تســــــــتقر أو تنتقــــــــل لموقــــــــع أو خــــــــالل الجســــــــم  
 لتحدث التأثيرات السامة.

 :Exposure التعرض -
كـــــــون بيئـــــــى خـــــــارجى يحتـــــــوى علـــــــى المـــــــادة الكيميائيـــــــة تحـــــــت الـــــــتالمس مـــــــع م 

ــاة النفســـــــية يكـــــــون  الدراســـــــة. بالنســـــــبة للوســـــــط الســـــــائل عنـــــــد مالمســـــــته للجلـــــــد أو القنـــــ
ــز  ــون التركيـــ ــى تؤكليكـــ ــواد التـــ ــع المـــ ــة. مـــ ــة األهميـــ ــى غايـــ ــتالمس فـــ ــت الـــ ــز ووقـــ ــال التركيـــ كـــ

 والكمية المستهلكة ذات أهمية.
 :Deposition االستقرار -

الكيميائيـــــــة فــــــــى موقـــــــع علــــــــى الجلـــــــد علــــــــى ســـــــطح الجســــــــم أو  مســـــــك المــــــــادة 
 القناة التنفسية أو القناة الجوفمعوية.

 :Clearance التصفية -
انتقـــــــال المـــــــادة الكيميائيـــــــة مـــــــن المكـــــــان المســـــــتقرة عليـــــــه الـــــــى مكـــــــان التخـــــــزين  

 أو مخزن داخل الجسم أو التخلص من الجسم.
 :Retention االرتباو -

د موقـــــــــع االســـــــــتقرار أو علـــــــــى طـــــــــول مســـــــــار وجـــــــــود مخلفـــــــــات المـــــــــادة عـنــــــــ  
 التصفية.

 .تركيز الكيميائيات السامة فى البيئة المحيطة بالقرب من اإلنسان* 
ــاء   ــواء والمــــ ــات الهــــ ــذ عينــــ ــا أخــــ ــى تكنولوجيــــ ــر فــــ ــبي كبيــــ ــوير نســــ ــدث تطــــ ــد حــــ لقــــ

 :Water المـــاءوالغذاء * 
إن تركيـــــــــــزات الكيميائيـــــــــــات البيئيـــــــــــة فـــــــــــى الغـــــــــــذاء وميـــــــــــاة الشـــــــــــرب شـــــــــــديدة  

ــرة اال ــات الكبيــــ ــبب االختالفــــ ــتهلكة بســــ ــات المســــ ــى الكميــــ ــر فــــ ــات أكثــــ ــاك اختالفــــ خــــــتالف وهــــ
فــــــى التفضــــــيل الغـــــــذائي ومصــــــادر األغذيـــــــة. عــــــدد األغذيـــــــة التــــــى لهـــــــا بيانــــــات حديثـــــــة 



ــوفر  ــون متـــــ ــان يكـــــ ــض األحيـــــ ــى بعـــــ ــة. فـــــ ــدودة للغايـــــ ــين محـــــ ــب معـــــ ــزات مركـــــ ــن تركيـــــ عـــــ
فـــــــى هـــــــذا  بيانـــــــات واقعيـــــــة موثـــــــوق بهـــــــا عـــــــن حصـــــــر حركـــــــة الســـــــوق لهـــــــذه المـــــــواد.

ــة  ــرى مجموعـــــ ــتهالك. وتجـــــ ــدادها لالســـــ ــا وإعـــــ ــة وتجهيزهـــــ ــراء األطعمـــــ ــتم شـــــ الخصـــــــوص يـــــ
 من التحليالت للكشف عن تواجد ومستويات الكيميائيات تحت الدراسة.

 
ــازل بدرجـــــــة   ــلة للمنـــــ ــب الموصـــــ ــى ميـــــــاة األنابيـــــ ــات فـــــ ــد تركيـــــــزات الكيميائيـــــ يعتمـــــ

ــاة ــا. الميـــــ ــامالت التـــــــى تعـــــــرض لهـــــ ــاء والمعـــــ ــدر المـــــ ــرة علـــــــى مصـــــ الســـــــطحية مـــــــن  كبيـــــ
المصــــــادر المحميــــــة عــــــادة تحتــــــوى علــــــى تركيــــــزات منخفضــــــة مــــــن كــــــال المــــــواد والمعــــــادن 
ــة  ــار عـــــــادة تحتـــــــوى علـــــــى تركيـــــــزات منخفضـــــ الذائبـــــــة والكيميائيـــــــات البيئيـــــــة. ميـــــــاة اآلبـــــ
ــن  ــة مــــ ــزات عاليــــ ــى تركيــــ ــادة علــــ ــوى عــــ ــا تحتــــ ــة ولكنهــــ ــات البيئيــــ ــا والكيميائيــــ مــــــن البكتيريــــ

ــر فعا ــات الغيــــ ــادن. إن العمليــــ ــوث المعــــ ــى تلــــ ــاهم فــــ ــد تســــ ــات قــــ ــن المخلفــــ ــتخلص مــــ ــة للــــ لــــ
ــاة  ــة. الميـــــــ ــكانية العاليـــــــ ــة الســـــــ ــاطق ذات الكثافـــــــ ــى المنـــــــ ــة فـــــــ ــى خاصـــــــ ــاء األرضـــــــ المـــــــ
الســـــــطحية المعالجـــــــة والـــــــورادة مـــــــن البحيـــــــرات واألنهـــــــار فـــــــى األمـــــــاكن الكثيفـــــــة الســـــــكان 
أو األمـــــــاكن الصــــــــناعية عــــــــادة تحتـــــــوى علــــــــى أنــــــــواع مختلفـــــــة مــــــــن المــــــــواد العضــــــــوية 

ناصـــــــر النـــــــادرة حيـــــــث تختلـــــــف تركيزاتهـــــــا بدرجـــــــة كبيـــــــرة مـــــــن موســـــــم ألخـــــــر الذائبـــــــة والع
ــاء  ــتغالل المـــــ ــات واســـــ ــادر الملوثـــــ ــبب مصـــــ ــف( وبســـــ ــطحى المختلـــــ ــان الســـــ ــبب الجريـــــ )بســـــ

 الجارى وكفاءة عمليات المعالجة.
 

أخـــذ الكيميائيــــات البيئيــــة مــــن مكيــــاه االســــتحمام خــــالل مالمســــتها للجلــــد عــــادة تكــــون  
خــــالل االستنشــــاق أو األكــــل. تعتمــــد الكميــــات علــــى التركيــــز فــــى  قليلــــة جــــدا بالمقارنــــة باألخــــذ

ــة  ــر قطبيـــة ذات قابليـ ــواد األكثـ ــث أن المـ ــة حيـ ــادة الكيميائيـ ــة المـ ــد وقطبيـ ــائل المحـــيط بالجلـ السـ
أقــــل النفــــاذ خــــالل الجلــــد. األخــــذ خــــالل الجلــــد يكــــون كبيــــرا مــــع التعــــرض المهنــــى للســــوائل أو 

 المواد الصلبة المركزة.
 
 
 
 



 
 :اءالهــــو * 

ــون   ــا تكـــــ ــادة مـــــ ــد عـــــ ــل أو الجلـــــ ــالل األكـــــ ــة خـــــ ــادة الكيميائيـــــ ــذ المـــــ ــث أن أخـــــ حيـــــ
متقطعـــــــة فـــــــ ن االستنشـــــــاق يقـــــــدم وســـــــائل مســـــــتمرة للتعـــــــرض. االختالفـــــــات أو المتغيـــــــرات 
الهامــــــة التــــــى تــــــؤثر علــــــى دخــــــول الكيميائيــــــات المستنشــــــقة تتمثــــــل فــــــى عمــــــق وتكراريــــــة 

 ية للكيميائيات فى الهواء.االستنشاق والتركيز والمواصفات الطبيعية والكيميائ
 

  
 
 
 


